MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 15 DE GENER DE 2009.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JESÚS FERRANDO PERIS

REGIDORS:
SR. ANTONI R. VERCHER FERRANDO
SR. HERMINIO PELLICER PELLICER
SR. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ

S'EXCUSAREN:

SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA
SRA. YOLANDA CUÑAT FERRANDO

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a quinze de gener de 2009, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, assistits pel
secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 30 de desembre de 2008, per a
celebrar sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el President obri la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 18 DE DESEMBRE DE 2008:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre
de 2008.
Tot seguit la Sra. Rosa Alberola Ferrando, portaveu del Grup Municipal PSOE,
manifesta que el seu Grup sols quedava assabentat dels Decrets de l’Alcaldia dels quals es
donaba compte en el punt 2) de l’Ordre del Dia, però no els ratificava. En conseqüència
demana l’oportuna correcció de l’Acta amb l’objectiu que quede palés aquesta
manifestació.
L’Alcalde i la resta de Regidors manifesten acceptar esta petició del Grup PSOE,
quedant la correció de l’Acta com tot seguit es redacta, i que figurarà a partir del paragràf
on s’indica que es ret compte de l’informe del Secretari General de l’Ajuntament.
“A continuació l’Alcalde indica que ademés de quedar assabentada la Corporació
Municipal, cal ratificar els Decrets aci transcrites, al menys el relatiu a designació
d’advocats, demanant adopció d’acord en aquest sentit.
Seguidament la Sra. Rosa Alberola Ferrando, portaveu del Grup Municipal PSOE,
manifesta que el seu Grup queda assabentat dels Decrets però no les ratifica.
L’Alcalde davant d’esta manifestació del Grup PSOE, i en relació a la petició de
ratificació, passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots a favor,
tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup municipal EU-Els
Verds, i un del regidor del grup municipal PP; i quatre vots en contra dels regidors del
grup municipal PSOE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en contra, acorda:”
I amb aquesta correcció, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Aprovar l’Acta de la sessió ordinaria celebrada el dia 18 de desembre de 2008,
ordenant la seua transcripció al llibre d'actes corresponent.

2) SOL·LICITUD A DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, D'INCLUSIÓ D'OBRA
EN EL PLA D’ACTUACIONS PROGRAMADES DE 2009:
Atés l'escrit-circular de cooperació municipal de la Diputació de València, relatiu a
elaboració i formació del Pla d’Actuacions Programades per a l'exercici 2009, el qual
s'haurà de confeccionar d'acord amb les directrius plasmades en l’esmentada Circular.
Atés el tipus d'obres a incloure en aquest Pla, i la resta d'instruccions que conté la
Circular PAP-2009, la finalitat és executar obres que milloren els serveis municipals.
Atés la necessitat de realitzar millores en la Plaça Pintor Sorolla, i que les obres a
realitzar per a aquesta finalitat estan contemplades entre les que poden ser subvencionades
en aquest Pla d’Actuacions Programades.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, de les obres a incloure en aquest PAP-2009, les
quals tenen la finalitat de millorar l’esmentada plaça Pintor Sorolla.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Sol·licitar de la Diputació de València, la inclusió de les obres: "Millores en la
Plaça Pintor Sorolla", amb un pressupost de licitació de 60.096,54 euros, en el Pla
d’Actuacions Programades de 2009, i en conseqüència concedisca la respectiva subvenció
per a executar les obres indicades.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Diputació de València, als efectes
oportuns.

3) SOL·LICITUD AL GOVERN DE LA NACIÓ, D’INCLUSIÓ D’OBRES EN
ELS FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL:
Atés el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons
Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’econòmia i
l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre la seua financiació.
Atés que als article 1r i 3r de l’indicat Reial Decret-Llei 9/2008, queda regulat
respectivament l’objecte i les obres que poden ser finançades en base al Fons Estatal
d’Inversió Local.

Atés la Disposició Addicional Primera de l’esmentat Reial Decret-Llei 9/2008, la
qual fixa els criteris de repartiment del Fons Estatal d’Inversió Local, que segons el llistat
fet públic pel Ministeri d’Administracions Públiques en la seua pàgina web, a Benifairó de
la Valldigna li correspon una financiació màxima per import de 299.995,00 euros.
Atés la Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Cooperació
Territorial, per la qual s’aprova el model per a la presentació de sol·licituds, les condicions
per a la tramitació i la jsutificació dels recursos que es lliure amb càrrec al Fons Estatal
d’Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, de les obres a incloure en el Fons Estatal
d’Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, les quals tenen la finalitat de millorar
serveis municipals en general, en particular paliar l’atur.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Sol·licitar al Govern de la Nació, amb les condicions fixades en el Reial
Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre i la Resolució de 9 de desembre de 2008, de la
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, l'inclusió en el Fons Estatal d’Inversió Local,
de les obres següents:
-

Adequació, millora i rehabilitació dels espais públics urbans del nucli antic de
la població.
Sustitució i millora de la xarxa de clavegueram i xarxa d’aigües pluvials en
carrer Purissima.
Pintat senyalització horitzontal del nucli urbà.

Segon.- Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,
Sr. Jesús Ferrando Peris, en el seu cas al Secretari General de l’Ajuntament, per a
formalitzar les corresponents sol·licituds en els termes i condicions fixats en l’article 3 la
Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, en
relació a l’article 5 del Reial Decret-Llei 9/2008.
Tercer.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en la regulació del Reial
Decret-Llei 9/2008 i de la Resolució de 9 de desembre de 2008 per a obtindre la
financiació del Fons Estatal d’Inversió Local.
Quart.- Remetre certificació d'aquest acord junt a la demés documentació escaient a
la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, als efectes oportuns.

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia, i
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde es demana l'adopció d'acord oportú en relació a, donar
compte de resolucions de l'Alcaldia relacionades amb recurs contenciós-administratiu
contra l'ajuntament en relació a terrenys situats en el sector “B” de sòl urbanitzable
industrual del PGOU, i amb una moció del Grup Municipal BLOC, relativa al recent
conflicte entre Palestina i Israel; tot i que no estan inclsos en l’Ordre del Dia, el primer
degut a un descuit d’esta Alcaldia al formar l’Ordre del Dia, i l’altre perque s’ha presentat
en el dia d’avui, però interesa adoptar resolució al respecte per donar-li el tràmit escaient a
cada assumpte esmentat.
I pel Sr. Alcalde es proposa incloure en l'ordre del dia els assumptes següents, i
demana en el seu cas prendre acord oportú: Donar compte de resolucions de l'Alcaldia
relacionades amb recurs contenciós-administratiu contra l'ajuntament en relació a terrenys
situats en el sector “B” de sòl urbanitzable industrual del PGOU i, Moció del Grup
Municipal BLOC, relativa al recent conflicte entre Palestina i Israel
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda incloure en l'ordre del dia els dos assumptes esmentats, passant tot
seguit a debatre'ls.
4) DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
RELACIONADES AMB RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA
L'AJUNTAMENT EN RELACIÓ A TERRENYS SITUATS EN EL SECTOR “B”
DE SÒL URBANITZABLE INDUSTRUAL DEL PGOU:
Es ret compte a la Corporació Municipal de l’escrit de la Sala del Contenciós
Administratiu, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de
data 27 de novembre de 2008, rebut en aquest Ajuntament el 05 de desembre de 2008 amb
núm. 1389 de registre d’entrada, relatiu a recurs contenciós-administratiu 1/000459/2008,
que és tramita pel procediment ordinari, interposat per FRUTAS BOLLO, S.A., contra
Resolució de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de 02 de setembre de 2008 que
desestima Recurs de Reposició contra Resolució d’Alcaldia de data 03-07-2008 relativa a
la Resolució adoptada en data 20 de juny de 2006, per la Secretaria Autonòmica de
Territori i Vivenda, per la qual s’acorda "ESTIMAR PARCIALMENT recurs d'alçada
formulat per FRUTAS BOLLO, S.A., contra l'acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de data 4 d'agost de 2005, que va aprovar definitivament el Pla General
d’Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, pel que fa a la classificació dels
terrenys propietat de la mercantil, que hauran de classificar-se com a SÒL URBÀ i quedar
subjectes al règim d'ACTUACIÓ AÏLLADA a fi de completar la urbanització; i és

reclama la remissió de l'expedient administratiu, tot en compliment del que disposa la
vigent legislació de la Jurisdicció del Contenciós Administratiu.
En compliment del mateix, l'Alcalde va dictar en data 22 de desembre de 2008,
Decret al respecte, que literalment diu:
“RELATIU A RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
PROMOGUT PER FRUTAS BOLLO, S.A.
Atés l’escrit de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 27 de novembre de 2008, rebut
en aquest Ajuntament el 05 de desembre de 2008 amb núm. 1389 de registre d’entrada,
relatiu a recurs contenciós-administratiu 1/000459/2008, que és tramita pel procediment
ordinari, interposat per FRUTAS BOLLO, S.A., contra Resolució de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna de 02 de setembre de 2008 que desestima Recurs de Reposició
contra Resolució d’Alcaldia de data 03-07-2008 relativa a la Resolució adoptada en data
20 de juny de 2006, per la Secretaria Autonòmica de Territori i Vivenda, per la qual
s’acorda "ESTIMAR PARCIALMENT recurs d'alçada formulat per FRUTAS BOLLO,
S.A., contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 4 d'agost de 2005, que
va aprovar definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna,
pel que fa a la classificació dels terrenys propietat de la mercantil, que hauran de
classificar-se com a SÒL URBÀ i quedar subjectes al règim d'ACTUACIÓ AÏLLADA a fi
de completar la urbanització; i és reclama la remissió de l'expedient administratiu, tot en
compliment del que disposa la vigent legislació de la Jurisdicció del Contenciós
Administratiu.
Aquesta Alcaldia, de conformitat al que disposa la vigent legislació de la
Jurisdicció del Contenciós Administratiu, Llei 29/1998 de 13 de juliol, DECRETA:
a) Com que el motiu d’este recurs es el compliment de la Resolució adoptada en
data 20 de juny de 2006, per la Secretaria Autonòmica de Territori i Vivenda, i aquest acte
administratiu es va dictar amb motiu del Recurs d’Alçada formulat per FRUTAS BOLLO,
S.A., contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 4 d'agost de 2005, que
va aprovar definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna,
es considera que l’expedient de raó s’inicia amb la formulació de l’indicat recurs d’alçada,
i es a partir d’aquest document l’expedient que s'ha d’enviar fotocòpiat de forma acarada
complet, foliat i ordenat cronològicament, acompanyat d’index que relacione tots i cada un
dels documents que l’integren, a la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1, del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

b) Que de conformitat amb l’establert a l’article 49 de la llei jurisdiccional
29/1998, es notifique als que pugueren considerarse afectats per l’interposició del recurs, el
present Decret, emplazant-los per tal que en el termini de 9 dies es personen en el
procediment judicial, si al seu interés convé. Pels posibles interessats, però desconeguts per
a aquest Ajuntament, que es públique anunci al Butlletí Oficial de la Província.
c) Que pel Sr. Secretari General de l'Ajuntament s'emeta informe al respecte.”
I respecte de la designació d'Advocats, l'Alcalde va dictar en data 30 de desembre
de 2008, Decret al respecte, que literalment diu:
“Atés que en data 05 de desembre de 2008 es va rebre escrit de la Sala del
Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, dimanant de recurs contenciós-administratiu 1/000459/2008, que és tramita
pel procediment ordinari, interposat per FRUTAS BOLLO, S.A., contra Resolució de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de 02 de setembre de 2008 que desestima
Recurs de Reposició contra Resolució d’Alcaldia de data 03-07-2008 relativa a la
Resolució adoptada en data 20 de juny de 2006, per la Secretaria Autonòmica de Territori i
Vivenda, per la qual s’acorda "ESTIMAR PARCIALMENT recurs d'alçada formulat per
FRUTAS BOLLO, S.A., contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 4
d'agost de 2005, que va aprovar definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana de
Benifairó de la Valldigna, pel que fa a la classificació dels terrenys propietat de la
mercantil, que hauran de classificar-se com a SÒL URBÀ i quedar subjectes al règim
d'ACTUACIÓ AÏLLADA a fi de completar la urbanització; i és reclama la remissió de
l'expedient administratiu, tot en compliment del que disposa la vigent legislació de la
Jurisdicció del Contenciós Administratiu.
Atés que, correspon als Ajuntaments la defensa dels seus bens i drets, i que l’article
24 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 29/98 de 13 de juliol, en aplicació de l'article
551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, atribuix la representació i defensa de les
Corporacions Locals als seus propis lletrats, o als advocats que, a l'efecte, es designen.
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència,
RESOLC.
PRIMER.- Amb la finalitat de personar-se i representar l’Ajuntament de Benifairó
de la Valldigna en el recurs contenciós administratiu 1/000459/2008 seguit en la Sala del
Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, designar als Lletrats en exercici,

Sr. José Miguel Pérez Abellán, Sra. Mireia Giménez Monzó i
Sra. Beatriu Carratalà Gómez.
per que compareguen davant la Sala del Contenciós Administratiu indicada, asumint la
representació i defensa d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament en Ple en la pròxima
sessió que celebre, i trametre còpia del mateix a la Sala del Contenciós Administratiu
indicada i als advocats designats.”
Tot seguit es ret compte de l'informe emés pel Sr. Secretari de l'Ajuntament, en el
particular sobre la relació de persones que poden considerar-se afectades per la interposició
del recurs contenciós administratiu esmentat.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
- Quedar assabentat dels dos Decrets aci transcrits i ratificar-los.
- Retre certificació d'aquest acord a la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1,
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

5) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, RELATIVA AL RECENT
CONFLICTE ENTRE PALESTINA I ISRAEL:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, relativa al recent
conflicte entre Palestina i Israel, que literalment diu:
“Joan Enric Alberola i Sendra, portaveu del Grup Municipal del BLOC a
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a la consideració del Ple presenten la següent
MOCIÓ
Amb independència dels distints posicionaments polítics, ningú pot negar que el
conflicte entre Israel i Palestina continua sense resoldre’s, malgrat que s’hi troba
permanentment en l’agenda política mundial i ha estat objecte de nombroses resolucions de
les Nacions Unides i germen o origen d’inestabilitat, d’accions violentes i de terrorisme.
A hores d’ara, assistim a una altra escalada de la violència, amb el bombardeig i
l’atac de l’exèrcit israelià a la Franja de Gasa, on s’hi troben els camps dels refugiats
palestins. Uns atacs que han provocat, hores d'ara un miler de morts entre la població civil

i, dels quals mes de 300 son xiquets. Avui mateix s'han produit atacs a centres d'ajuda
humanitaria de l'ONU així com a hospitals i col·legis.
La comunitat internacional, amb comptades excepcions, ha condemnat este recent
atac, que, si més no, suposa un pas enrere en la possibilitat de la resolució pacífica o
diplomàtica del conflicte. Però, pel contrari, no sembla que hi haja cap intenció per part de
l’estat israelià d’aturar el que podríem considerar una massacre, un genocidi, amb
l’assassinat de població civil.
El Grup Municipal del BLOC entenem que el municipi de Benifairó de la
Valldigna i la seua societat no poden restar impassibles a esta vergonya i que hem de
col·laborar a denunciar-la, fent palesa la nostra protesta a l’igual que ho estan fent altres
col·lectius, municipis, administracions i governs.
Per tot això, presentem a la consideració del Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1.- L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna rebutja l’actual atac que està realitzant
l’estat israelià contra la Franja de Gasa, que ha suposat la mort de centenars de persones,
fonamentalment població civil i entre elles xiquets.
2.- L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna s’uneix a les peticions per aturar
immediatament l’atac i a la demanda de possibilitar l’entrada d’ajut humanitari a la zona.
3.- L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna exigeix a les parts en conflicte que busquen
una eixida pacífica i diplomàtica, i als distints organismes internacionals amb capacitat per
intervindre, que ho solucionen i obliguen, d’una vegada per totes, a complir les distintes
resolucions existents.
4.- Comunicar el present acord a l’Ambaixada d’Israel en Espanya, a l’Ambaixada de
Palestina en Espanya i al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació de l’estat espanyol.
Benifairó de la Valldigna, 15 de gener de 2009”

Tot seguit el regidor Sr. Joan Enric Alberola Sendra com a portaveu del Grup
Municipal BLOC, explica els motius de la moció i la defensa, al temps demana la
Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC, ací transcrita, i
reiterar els acords que la mateixa conté.

6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, i DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS,:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 06 de desembre de
2008 fins el dia 02 de gener de 2009, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 11-12-08, convocatoria sessió plenaria del dia 18 de desembre de 2008
De 30-12-08, convocatoria sessió plenaria del dia 15 de gener de 2009
- CONTRACTACIÓ,
De 10-12-08, aprova projecte tècnic de les obres "Col·lector d’aigües pluvials en
carrer Sant Roc”.
De 22-12-08, inici devolució fiança a “SA Sedni”, per obres instal·lació contenidors
soterrats.
De 22-12-08, aprova factura per la instal·lació de plaques solars als vestidors del
poliesportiu municipal presentada per “Aiguavall SL”.
De 22-12-08, accepta delegació de Diputació per a contractar les obres "Col·lector
d’aigües pluvials en carrer Sant Roc”.
De 29-12-08, inici licitació obres "Col·lector d’aigües pluvials en carrer Sant Roc”.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 10-12-08, sol·licita a Diputació de Valencia l’inclusió d’obra en el PPOS-2009.
De 10-12-08, sol·licita a Diputació de Valencia l’inclusió d’obra en el Pla Camins
Rurals-2009.
De 18-12-08, determina l’aportació any 2008 al Fons Valencià per la Solidaritat en
4.594,05 euros.
De 22-12-08, determina l’aportació any 2008 a Campanya contra el Càncer en
1.000,00 euros.
De 22-12-08, demana subvenció a Diputació pels honoraris redacció projecte tècnic
de les obres "Col·lector d’aigües pluvials en carrer Sant Roc”.

De 24-12-08, correcció d’errades en relació a les ajudes a families per a
l’adqusiició de llibres de text curs 2008/2009.
De 30-12-08, designa advocats a efectes del recurs contenciós administratiu de
Frutas Bollo SA, relatiu a terrenys situats en Sector I-B del PGOU.
- URBANÍSME,
De 22-12-08, ordena complimentar recurs contenciós administratiu de Frutas Bollo
SA, relatiu a terrenys situats en Sector I-B del PGOU.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 16-12-08, a Enrique Pérez Serra, tanca parcel·la rústica i caseta ferramentes
agricoles, parcle·la 561 polígon 11.
De 29-12-08, a Maria Fons Ferrando, reformes en C/ Sant Vicent, 13.
- INTERVENCIÓ,
De 15-12-08, inici modificació crèdits per transferències del pressupost de 2008.
De 22-12-08, compromís econòmic per a executar les obres "Col·lector d’aigües
pluvials en carrer Sant Roc”.
De 29-12-08, aprova modificació crèdits per transferències del pressupost de 2008.
- TRESORERIA,
De 22-12-08, determina el pagament a portaveus dels grups polítics municipals per
assistència a reunions informatives segon semestre 2008.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de
desembre de 2008, i des del dia 01-01-2008, han tingut entrada 1474 escrits, i han tingut
eixida 1456 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2009, han tingut entrada 49
escrits, i han tingut eixida 24 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

7) PRECS I PREGUNTES:
Abans de començar aquest punt de l'Ordre del Dia, l'Alcalde, Sr. Jesús Ferrando
Peris informa la Corporació Municipal dels assumptes següents:
- Relació d’expedients relacionats amb la restauració de la legalitat urbanística
comunicada a la Fiscalia Provincial a petició seua.

- De la convocatoria d’ajudes de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanísme i Habitatge per a realitzar actuacions en el Medi Natural, va a sol·lcicitar-se per
a realitzar treballs de selvicultura i recuperació de recursos forestals, així com per a
menteniment de senders.
Seguidament pel regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Sr. Antoni Vercher
Ferrando s’informa la Corporació Municipal, que s’ha organitzat el Dia de l’Arbre que
trindra lloc el proper dia 31 de gener de 2009 en el paratge de la Font del Barber.
Tot seguit per la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, portaveu del Grup
Municipal PSOE, prega l’Alcalde que per la Policia Local mire el que pasa amb els
contenidors de residus situats en C/ Jaume II, concretament respecte una pintada que diu
(esto no es un pueblo).
L’Alcalde manifesta que així ho demanara a la Policia Local.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 21:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió de 02 de febrer de
2009. I s'estén en dotze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números
OI8704338 (anvers) a OI8704344 (revers), la qual firmen l'Alcalde i el Secretari, de
conformitat amb l'article 110.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Jesús Ferrando Peris

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

